
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 
รายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1





 
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื ่องการกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์
มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ  เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ตามมาตร 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ข้อ 2 
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน       
ทุก ๆ เดือน  นั้น 

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565  เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 ประกาศ ณ  วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 
(นางสาวฐาปณี  พวงงาม) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือ จ านวนเงิน รายช่ือ จ านวนเงิน เลขท่ีสัญญา วันท่ีลงนาม

1 722,000.00 722,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Bidding)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 - โรงเรียน Stand Alone ท่ีมีนักเรียน ต้ังแต่ ๓๑ - ๖๐ คน บริษัท เอสพีเค เซ็นเตอร์ จ ำกัด 112,400.00 บริษัท เอสพีเค เซ็นเตอร์ จ ำกัด 112,400.00 ราคาต ่าสุด (e-Bidding)

 - โรงเรียน Stand Alone ท่ีมีนักเรียน ต้ังแต่ ๖๑-๑๒๐ คน  บริษัท เอสพีเค เซ็นเตอร์ จ ำกัด 520,800.00 บริษัท เอสพีเค เซ็นเตอร์ จ ำกัด 520,800.00 ราคาต ่าสุด เลขที  3/2565 

2 840.00 840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแสงแจริญ 840.00 ร้านแสงแจริญ 840.00 เกณฑ์ราคา รายงานขออนุมัติ 9-พ.ค.-65
ศธ 04127/212

3 2,850.00 2,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 2,850.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 2,850.00 เกณฑ์ราคา รายงานขออนุมัติ 9-พ.ค.-65
ศธ 04127/213

4 600.00 600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ป้ายอิงค์เจ็ท 600.00 ร้าน ป.ป้ายอิงค์เจ็ท 600.00 เกณฑ์ราคา รายงานขออนุมัติ 9-พ.ค.-65
ศธ 04127/214

5 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 3,000.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 3,000.00 เกณฑ์ราคา รายงานขออนุมัติ 10-พ.ค.-65
ศธ 04127/215

6 535.00 535.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 535.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 535.00 เกณฑ์ราคา รายงานขออนุมัติ 10-พ.ค.-65
ศธ 04127/216

7 3,035.00 3,035.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 3,035.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 3,035.00 เกณฑ์ราคา รายงานขออนุมัติ 10-พ.ค.-65
ศธ 04127/217

8 25,225.81 25,225.81 วิธีเฉพาะเจาะจง นางไสว ปรางงาม 25,225.81 นางไสว ปรางงาม 25,225.81 เกณฑ์ราคา ใบสั งจ้างเลขที  12-พ.ค.-65
30/2565

9 25,225.81 25,225.81 วิธีเฉพาะเจาะจง นางรัชนี เพ็ชรนิธิ 25,225.81 นางรัชนี เพ็ชรนิธิ 25,225.81 เกณฑ์ราคา ใบสั งจ้างเลขที  12-พ.ค.-65
31/2565

ค่าวัสดุส่านักงาน (น ่าดื ม) 
เดือน มีนาคม 2565 ปฏิบัติตาม ว119

ขอจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
รร.วัดวันดาว

ขอจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
รร.บ้านเขาอีส้าน

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีใบส่งของวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

จ้างท่าป้ายสต๊ิกเกอร์ พลาสวู๊ด

จ้างซ่อมแซมเครื องพิมพ์ Brother

จ้างซ่อมแซมเครื องพิมพ์ OKI

จ้างซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์

จ้างซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

ซื อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ส่าหรับ
โรงเรียน Stand Alone ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 6-พ.ค.-65

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

วันท่ี  1  มิถุนายน  2565

ท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีการ
จัดซ้ือ/จัดจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



รายช่ือ จ านวนเงิน รายช่ือ จ านวนเงิน เลขท่ีสัญญา วันท่ีลงนาม

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีใบส่งของวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีการ

จัดซ้ือ/จัดจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

10 25,225.81 25,225.81 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิสุทธ์ิ  สายเย็น 25,225.81 นายวิสุทธ์ิ  สายเย็น 25,225.81 เกณฑ์ราคา ใบสั งจ้างเลขที  12-พ.ค.-65
32/2565

11 5,986.65 5,986.65 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จ่ากัด 5,986.65 บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จ่ากัด 5,986.65 เกณฑ์ราคา ใบสั งจ้างเลขที 12-พ.ค.-65

33/2565
12 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย 20,000.00 หจก.พลับพลาชัย 20,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั งซื อเลขที 12-พ.ค.-65

60/2565
13 30,208.00 30,208.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ต.พัฒนาการราชรี 30,208.00 หจก.ต.พัฒนาการราชรี 36,514.00 เกณฑ์ราคา ใบสั งซื อเลขที 19-พ.ค.-65

61/2565
14 535.00 535.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 535.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 535.00 เกณฑ์ราคา รายงานขออนุมัติ 19-พ.ค.-65

ศธ 04127/225

15 650.00 650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ป้ายอิงค์เจ็ท 650.00 ร้าน ป.ป้ายอิงค์เจ็ท 600.00 เกณฑ์ราคา รายงานขออนุมัติ 20-พ.ค.-65
ศธ 04127/226

16 8,530.00 8,530.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านดินสอ 8,530.00 ร้านบ้านดินสอ 8,530.00 เกณฑ์ราคา ใบสั งซื อเลขที  20-พ.ค.-65

62/2564
17 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 9,000.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 9,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั งซื อเลขที  24-พ.ค.-65

63/2564
18 1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ป้ายอิงค์เจ็ท 1,000.00 ร้าน ป.ป้ายอิงค์เจ็ท 1,000.00 เกณฑ์ราคา รายงานขออนุมัติ 25-พ.ค.-65

ศธ 04127/230

19 180.00 180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ.เอส.ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ 180.00 เอ.เอส.ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ 180.00 เกณฑ์ราคา รายงานขออนุมัติ 26-พ.ค.-65
ศธ 04127/231

20 5,500.00 5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 5,500.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 5,500.00 เกณฑ์ราคา ใบสั งจ้างเลขที  27-พ.ค.-65

จ.11/2565
21 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย 20,000.00 หจก.พลับพลาชัย 20,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั งซื อเลขที 30-พ.ค.-65

65/2565

ขอจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
รร.บ้านแม่ประจัน

ซื อวัสดุ เพื อใช้ในการปรับปรุงบริเวณโดยรอบ
และภายในอาคารส่านักงาน

จ้างซ่อมแซมเครื องพิมพ์

ซื อวัสดุ เพื อใช้ในการด่าเนินตามโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ

ซื อวัสดุอุปกรณ์ส่านักงาน

จ้างตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ เพื อให้คอมพิวเตอร์
ในส่านักงานท่างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื น 
รอบที  1-15 มิถุนายน  2565

จ้างเข้าเล่มเอกสาร

จ้างท่าป้ายไวนิล (ขอสนับสนุนร่าง พรบ.)

จ้างท่าป้ายศูนย์ความปลอดภัย
และป้ายสถานศึกษาปลอดภัย

ซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื น 
รอบที  16-31 พฤษภาคม 2565

จ้างท่าตรายาง



รายช่ือ จ านวนเงิน รายช่ือ จ านวนเงิน เลขท่ีสัญญา วันท่ีลงนาม

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีใบส่งของวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีการ

จัดซ้ือ/จัดจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

22 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุมิตรา  แก่นสลุง 15,000.00 นางสาวสุมิตรา  แก่นสลุง 15,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั งจ้างเลขที  31-พ.ค.-65

29/2565
23 2,741.94     2,741.94 วิธีเฉพาะเจาะจง นางไสว ปรางงาม 2,741.94 นางไสว ปรางงาม 2,741.94 เกณฑ์ราคา ใบสั งจ้างเลขที  31-พ.ค.-65

30/2565
24 8,225.81 8,225.81 วิธีเฉพาะเจาะจง นางรัชนี เพ็ชรนิธิ 8,225.81 นางรัชนี เพ็ชรนิธิ 8,225.81 เกณฑ์ราคา ใบสั งจ้างเลขที  31-พ.ค.-65

31/2565
25 8,225.81 8,225.81 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิสุทธ์ิ  สายเย็น 8,225.81 นายวิสุทธ์ิ  สายเย็น 8,225.81 เกณฑ์ราคา ใบสั งจ้างเลขที  31-พ.ค.-65

32/2565
26 13,354.84 13,354.84 วิธีเฉพาะเจาะจง นายญาณพัฒน์  นามแก้ว 13,354.84 นายญาณพัฒน์  นามแก้ว 13,354.84 เกณฑ์ราคา ใบสั งจ้างเลขที  31-พ.ค.-65

จ.5/2565
27 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปิยะพันธ์ุ  เต่าทอง 10,000.00 นายปิยะพันธ์ุ  เต่าทอง 10,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั งจ้างเลขที  31-พ.ค.-65

จ.15/2565
28 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนันทวัน  ศิรโชติเมธาสกุล 15,000.00 นางนันทวัน  ศิรโชติเมธาสกุล 15,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั งจ้างเลขที  31-พ.ค.-65

จ.16/2565
29 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา  สุทธิแสงจันทร์ 10,000.00 นางสาวณัฐธิดา  สุทธิแสงจันทร์ 10,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั งจ้างเลขที  31-พ.ค.-65

จ.21/2565

ขอจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
รร.วัดวันดาว

ขอจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
รร.บ้านเขาอีส้าน

ขอจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
รร.บ้านแม่ประจัน

จ้างเหมาท่างานของผู้ปฏิบัติงาน
ลูกเสือประจ่าส่านักงานลูกเสือเขตฯ

(นางสาวฐาปณี  พวงงาม)
รองผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื นที การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื นที การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

จ้างพนักงานขับรถยนต์ เพื อท่าหน้าที 
ขับรถยนต์ส่วนกลางตามที  สพป.รบ.1

จ้างบุคลากรปฏิบัติหน้าที กลุ่มอ่านวยการ

จ้างบุคลากร เพื อปฏิบัติหน้าที นักวิชาการพัสดุ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

จ้างบุคลากรปฏิบัติหน้าที กลุ่มนโยบายและแผน


